
� A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekvô Vizsoly
a 16. századi magyar nyelv páratlan dokumentu má -
nak, a vizsolyi Bibliának nyomtatási helyszíne. Ez a
könyv a legrégebbi fennmaradt és ma is használt, tel -
jes szövegû, magyar nyelvre lefordított Szentírás. 

A Vizsolyi Biblia 425 éve címû vándorkiállítás, amely
több könyvészeti kuriózum mellett számos értékes
protestáns iparmûvészeti alkotást is bemutat, 2015 ja -
nuárjától látható a Kárpát-medence különbözô te le -
pülésein.

A vizsolyi Bibliát 2015 januárjában a hungariku mok
közé választották. Az elsô teljes, magyar nyelvû szent-
írásfordítást komoly szakmai érvek alapján emelték a
magyarság csúcsteljesítményei közé. Az 1589 és 1590
között kinyomtatott Biblia már több mint négy év -
század óta összekötô kapocs a magyar protestantiz mus
felekezetei között. A fordító iránti tisztelet or szág ha -
tárokon átível, Károlyi Gáspár neve Kárpát-meden ce-
szerte az alázatos, önfeláldozó lelkipásztor minta ké pe.

A kiállítás megértéséhez a Szentírás fordításának és
nyomtatásának körülményeit szükséges megismer tet-
ni. A vizsolyi Biblia fordítói közül egy személy neve
ismert, Károlyi (Károli) Gáspár református esperes
gönci lelkészé. Az Újszövetség egységes nyelvezeté bôl
valószínûsíthetô, hogy ezt a részt teljes egészében ô
fordította le. A vizsolyi Biblia elôszavából kiderül,
hogy Károlyi önállóan készítette el a fordítás lapszéli
jegyzeteit és a fejezetek összefoglalóit, az úgyneve -
zett summáit is. A vizsolyi Biblia nyitólapján a cím fel-
irat mellett Magyarország griffmadarak által közre -
fogott címere is szerepel. A Szentírás 2412 oldalból
áll, a hat kilogramm súlyú könyv két kötetben, közel
nyolcszáz példányban jelent meg. A Biblia nyomdá -
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sza a lengyel Mantskovit Bálint, aki Bornemisza Pé ter
hívására érkezett a Magyar Királyság területére. Bor -
nemisza Péter halála után fôúri pártfogók segít sé gé -

vel vásárolta meg a nyomda felszerelését. Mants ko vit
1588 második felében költözött Vizsolyba a nyom -
dával együtt. A nagy feladathoz új betûket kapott, a

2 016 / 10 1 3 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

Vizsolyi Biblia, elôszó (reprint kiadás, Magyar Helikon, 1981) / The Bible of Vizsoly. Foreword (reprint edition, Magyar Helikon, 1981) 



K I Á L L Í T Á S 2 016 / 10 1 4 . o l d a l

papírt pedig Lengyelországból hozták. A nyomtatást
1589. február 18-án kezdték, és másfél év múlva, 1590.
július 20-án fejezték be. A szedôknek négy és fél mil -
lió betût kellett papíron elhelyezniük. A nyomdának
négy sajtója volt, négy szedô dolgozott velük.

Az elmúlt évszázadok történelmi viharaiban az 1590-
ben nyomtatott közel nyolcszáz kötet nagy része meg-
semmisült. Mai ismereteink szerint 52 példányt ôriz -
nek Európa könyvtáraiban. A sértetlen és többé-ke -
vésbé hiányos példányok kulturális örökségünk fél tett
kincsei. Épen maradt kötetet ôriznek többek között
Pozsonyban, Budapesten, Kolozsváron és Koppen -
hágában. A Vizsolyi Református Egyházközség temp-
lomában megtekinthetô Szentírást 1940-ben kapta 
a gyülekezet az Országos Bethlen Gábor Szövetség
ajándékaként. Ez az 53. ismert példány.

A vizsolyi Biblia kinyomtatásának 300. jubileumán
a gönci református templom kertjében avatták fel a
bibliafordító lelkipásztor szobrát. A Mátrai Lajos
György szobrászmûvész által mintázott emlékmû
Károlyi Gáspárt elmélyült munka közben ábrázolja.
Az emlékmû bronzba öntését a fôvárosi Schlick-féle
Vasöntöde és Gépgyár végezte. Az 1890 szeptembe -
rében tartott ünnepség tiszteletére írta Szász Károly,
a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke
versét, melyben Károlyi Gáspárt személyes hangvé -
telben szólítja meg. A költemény szinte minden vers -
szaka a „fordíts” felszólítással kezdôdik, hangsúlyossá

téve, hogy Károlyi Gáspár eszközként, egyedül Isten
lelke által vezetve végezte a rá bízott feladatot. 

A 20. század elsô felében két alkalommal irányult
kiemelt figyelem a vizsolyi Bibliára, és a Szentírás
magyarra fordítójára, Károlyi Gáspárra. Az erdélyi és
királyhágómelléki magyar reformátusok 1929-ben
Károlyi születésének 400. évfordulóját ünnepelték.
Az évfordulóra írta Reményik Sándor A fordító címû
versét. A költemény a bibliafordítás témájának az
egyik legszebb versbe foglalása. 

A 20. század neves magyar bélyegtervezôje, Lég rá -
dy Sándor az Országos Protestáns Napokra 1939-ben
megjelentetett bélyegsorozat egyik darabjához raj -
zol ta meg Károlyi Gáspár portréját.

A Magyar Posta a vizsolyi Biblia nyomtatásának
400. évfordulójára, 1990-ben bélyeget adott ki, amely
a gönci Károlyi Gáspár-emlékmûvet és az elsô teljes,
magyar nyelvû Szentírás címlapját ábrázolta. A két -
részes bélyeg Vertel József grafikusmûvész alkotása.

Károlyi Gáspár szülôvárosában, Nagykárolyban a
református templom kertjében, 1996-ban avatták fel
a nagy bibliafordító mellszobrát. 2015-ben a 425 éves
jubileum kiemelt jelentôségû volt az évfordulós meg -
emlékezések sorában. A Hungarikum Bizottság a hun-
garikumok közé emelte a vizsolyi Bibliát. A Samodai
József Zuglói Helytörténeti Mûhely A Vizsolyi Biblia
425 éve címmel egy vándorkiállítást készített, ame lyet
az elmúlt két évben közel negyven településen mu -
tattak be a Kárpát-medencében Lévától Tata városán
át Nagykárolyig. A minden kiállítási helyszínen meg -
tekinthetô tablók mellett a különbözô adottságú ki ál -
lítótermek más-más mûtárgyanyag bemutatását tet ték
lehetôvé.

Az évfordulóra a Magyar Nemzeti Bank 5000 fo rint
névértékû emlékpénzt adott ki. Mára gondos mun ká -
val kívül-belül felújították a vizsolyi refor má tus temp -
lo mot, amelynek országos jelentôségû gótikus stílusú
freskóit szakszerûen restaurálták. A templom melletti
épületben 2015. szeptember végén nyílt meg a Mants ko -
vit Bálint Nyomdatörténeti Múzeum, amely a vi zso lyi
Biblia korának nyomdatörténetébe enged bete kin  tést.
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